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 a. plan van aanpak; 
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Geachte decanen, 
 
Bij schrijven van 16 oktober 2008 werd u door de Stuurgroep geïnformeerd over de start 
van de implementatie van het Sectorplan natuur- en scheikunde (N.B.: deze brief werd 
destijds verzonden per e-mail en bevat belangrijke bijlagen!). Onze commissie aan welke 
de implementatie van het Sectorplan werd toevertrouwd, heeft zich inmiddels beraden 
op de organisatie van het proces waarin de beschikbare middelen tot bestemming zullen 
worden gebracht. De uitkomst daarvan is vastgelegd in een plan van aanpak dat wij u 
hierbij ter kennisneming aanbieden (SNS-08.1897/3). Het plan van aanpak heeft de 
instemming van de Stuurgroep.  
 
Wij hechten eraan de implementatie in een goede dialoog met u tot stand wensen te 
brengen. U beschikt immers over de ideeën voor de toekomstige ontwikkeling van 
onderwijs en onderzoek aan uw instellingen en u staat uiteindelijk voor de taak met de 
beschikbare middelen de ambities waar te maken. Voor de additionele middelen die in 
het kader van het Sectorplan aan u ter beschikking zullen worden gesteld, zullen door 
ons met u prestatieafspraken worden gemaakt. 
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Thans nodigen wij u uit de eerste stap te zetten en voor 1 april 2009 de in het plan van 
aanpak genoemde profileringsplannen van onderwijs en onderzoek in de natuurkunde 
en scheikunde bij ons in te dienen. 
 
Tevens nodigen wij u uit voor een kick-off meeting op dinsdag 6 januari 2009 van  
10.30 - 12.30 uur in het FOM-bureau, Van Vollenhovenlaan 659-661, 3527 JP Utrecht 
(goed te bereiken met openbaar vervoer (sneltram) en auto, zie verder website 
www.fom.nl). Op deze startbijeenkomst zal de Commissie het in het Plan van aanpak 
beschreven proces en de achtergronden daarvan nader toelichten en ingaan op vragen 
die daaromtrent bij u leven. Desgewenst kunt u zich laten vergezellen door 1 of 2 
personen die u nauw bij het opstellen van uw profileringsplannen wilt betrekken, zoals 
afdelingsvoorzitter, instituutsdirecteuren e.d. U wordt verzocht vooraf de samenstelling 
van uw delegaties even aan het secretariaat door te geven. 
 
Wij rekenen op een vruchtbare samenwerking en een goed resultaat! 
 
Namens de Commissie Implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde, 
 
 
 
 
 
 
 
prof.dr. D.D. Breimer drs. H.G. van Vuren 
 voorzitter eerste secretaris 
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